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1. Resumo 

 

 Esta pesquisa desenvolveu uma plataforma gratuita com vídeo aulas de 

matemática (Calcule Mais), para complementar o aprendizado de crianças e 

adolescentes em fase escolar e principalmente auxiliar todas as pessoas que já se 

formaram e estão estudando para passar em concursos públicos, além de analisar 

através de pesquisas quantitativas e qualitativas, a frequência na visualização de 

vídeo aulas e o impacto positivo ou negativo que a plataforma possa estar 

proporcionando aos seus usuários, através dos comentários deixados em cada 

vídeo aula. 

 Tendo em vista o público alvo dessa plataforma, as vídeo aulas foram 

desenvolvidas, com objetivo de auxiliar pessoas que muitas vezes não tiveram a 

oportunidade de ter uma educação de qualidade ou a muito tempo não possuem 

contato com o ambiente acadêmico, por isso, na grande maioria das vezes não 

lembram e/ou desconhecem conceitos básicos da matemática que são abordados 

durante as vídeo aulas teóricas e principalmente na resolução de exercícios.  

 O Calcule Mais possui 899 vídeos, 800 exercícios resolvidos e mais de 1,4 

milhão de visualizações. O MEC pediu autorização para incluir as vídeo aulas do 

Calcule Mais no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e no Portal do 

Professor. O Calcule Mais é indicado pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, já saíram 14 reportagens dentre elas na Rádio Globo, na primeira página 

do Uol educação, dentre outros.   

 A plataforma encontra-se no endereço eletrônico: 

http://www.calculemais.com.br. 



2. Introdução 

 A análise da Prova Brasil de 2011, permite a construção de um panorama 

sobre a educação nacional. Trinta e três por cento dos alunos da quinta série do 

ensino fundamental, aprendem matemática adequadamente. Esse número cai para 

doze por cento dos alunos do nono ano. O critério utilizado para determinar o 

aprendizado adequado é o aproveitamento mínimo de setenta por cento na prova 

Brasil (Prova Brasil 2011, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial). 

 Esse cenário prejudica o futuro não apenas desses jovens, mas também do 

Brasil. Esse é um dos fatores que explicam o baixo índice de formação dos 

profissionais nas áreas de exatas. Segundo estudo realizado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), considerando-se a faixa etária de vinte a vinte e nove 

anos, 0,16% frequentavam cursos na área de graduação tecnológica, sendo que 

nessa faixa etária 11,26% frequentam o ensino superior, dados de 2007. 

 Censo Demográfico 2010, 81.386.577 pessoas de dez anos ou mais de idade 

que não possuem instrução ou possuem o ensino fundamental incompleto, 

28.178.577 pessoas concluíram o fundamental e possuem o ensino médio 

incompleto. O número de pessoas que terminaram o ensino médio e possuem 

ensino superior incompleto são 37.980.515 pessoas. Esses dados permitem que 

sejam traçados  quantitativamente o grau de instrução da população brasileira. 

 

Tabela 1.0 - Aprovação, reprovação e abandono escolar. 

 

Fonte: Indicadores do Inep. Organizado por Meritt. 



Gráfico 1.0 - Aprovação, reprovação e abandono escolar.

 

Fonte: Indicadores do Inep. Organizado por Meritt. 

 

 Segundo o estudo de oportunidades no setor de educação para negócios 

focados na população de baixa renda organizado pela Potência Ventures e 

Inspirare,  cuja metodologia utilizada na pesquisa citada nesse parágrafo, constituiu-

se em analisar os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, 

Alagoas e Pernambuco comprovou estatisticamente algumas premissas que eram 

do conhecimento de todos mas não haviam sido estudadas. Dentre elas estão: 

Quanto maior é a idade do aluno de baixa renda (classe CDE), pior é o desempenho 

escolar. A taxa de reprovação, o abandono escolar, a probabilidade de trabalharem 

são maiores. Quanto menor a idade e a renda dos alunos, existem um maior número 

de crianças por turmas, as médias em provas nacionais são mais baixas na região 

nordeste do que sudeste, maior é o analfabetismo e a frequência na escola é maior 

se comparados com os alunos mais velhos.   

 O estudo de oportunidades no setor de educação para negócios focados na 

população de baixa renda, mapeou as principais deficiências atualmente no setor 

público de ensino, dentre elas estão: Formação conceitual deficiente, desconexão 

entre formação teórica e didática, baixa oferta de formação e capacitação para 



professores do ensino fundamental dois e ensino médio, método pedagógico 

desconectado da realidade do aluno, dentre outros.   

 A baixa escolaridade e a situação financeira acima citados são um dos fatores 

que explicam a não conclusão do ensino superior no país. Segundo a CNI, baseado 

em dados do Senai (2012), apenas quinze por cento dos jovens brasileiros tem 

acesso ao ensino superior (equivalente a 4 milhões de pessoas), sendo que 15,2% 

dos ingressantes concluem o curso. Esta pesquisa conceituou-se nesse cenário e 

buscou desenvolver objetos educacionais, coletar e analisar dados sobre o Calcule 

Mais como  uma ferramenta alternativa de ensino, colaborando para melhoria da 

qualidade da educação no Brasil.   

 

3. Objetivos 

 3.1 Objetivos Específicos 

• Criar um portal de vídeo aulas de matemática, abordando diversos 

temas que envolvem esse assunto. 

• Mensurar através de dados quantitativos e qualitativos os objetos 

educacionais criados e disponibilizados no site Calcule Mais 

• Avaliar o potencial de impacto da plataforma Calcule Mais como uma 

forma de auxiliar na complementação do ensino no Brasil.  

 

 3.2 Objetivos Gerais 

• Disponibilizar todos os objetos educacionais produzidos para essa 

pesquisa gratuitamente para toda a população. 

• Conseguir apoio da mídia para a divulgação do projeto. 

• Alcançar o maior número possível de pessoas. 

 

 

 

 

 



4. Metodologia 

 A metodologia desta pesquisa segue os seguintes critérios: 

 

4.1 Levantamento dos Dados Secundários 

 

O levantamento de dados secundários constituiu-se em coletar questões de 

matemática em provas de concurso público, vestibular, ENEM e ENADE. Esses 

dados serão coletados através dos seguintes métodos: 

• Literatura especializada em concursos públicos. 

• Acervo digital de fundações como: VUNESP, FCC (Fundação Carlos 

Chagas), CESGRANRIO, dentre outros. 

• Acervo digital do Ministério da Educação 

• Sugestões de questões por parte dos usuários do site. 

  

4.2 Levantamento dos Dados Primários 

 

4.2.1 Coleta e agrupamento de dados 

  

Nessa fase, serão analisados todos os documentos coletados, com o objetivo 

de realizar uma triagem das questões levantadas primeiramente por assuntos, para 

que posteriormente sejam organizadas por níveis de dificuldade e relevância. Será 

dado prioridade nesse estágio, as questões que os usuários do portal pedirem para 

que sejam solucionadas, desde que estejam dentro do assunto abordado, ou que já 

tenha sido abordado no portal. 

 

4.2.2 Planejamento das Aulas 

 

Esta etapa consiste basicamente em três aspectos: Resolução das questões 

propostas, estudo da metodologia a ser utilizada na vídeo aula e o preparo dos 

materiais a serem utilizados na gravação das aulas. 

 

 

4.2.3 Gravação e Renderização 

 

Essa fase consiste em utilizar todo o material desenvolvido na etapa de 

planejamento das aulas, para a gravação das vídeo aulas, para que posteriormente 



os vídeos passem por um processo de renderização que adequarão o material ao 

formato de vídeo suportado pelo servidor de vídeos Youtube, com padrão de Alta 

definição (High Definition – HD). Após essa primeira renderização são adicionadas 

as vinhetas de introdução e término, após isso é realizada uma nova renderização, 

mantendo-se a qualidade em HD. 

 

4.2.4 Disponibilização on-line das vídeo aulas 

 

Após a conclusão das etapas de planejamento das aulas, gravação e 

renderização, os vídeos são disponibilizados primeiramente no Youtube no canal 

ProfessorVandeir, e que posteriormente serão adicionados ao Calcule Mais no 

endereço eletrônico http://www.calculemais.com.br 

 

4.2.5 Levantamento e análise dos dados gerados 

 

O levantamento dos dados consiste em monitorar todas as mensagens 

postadas no youtube, facebook, twitter e enviadas pelos e-mails 

contato@calculemais.com.br e tiraduvida@calculemais.com.br, além do número de 

visualizações das aulas, o número de inscrições do canal do youtube, a quantidades 

de pessoas que sinalizarão que gostaram dos vídeos e os marcaram como favoritos.  

Também foram levantados dados dos relatórios do Google Analytics e do Youtube 

Analytics. Após esse levantamento é realizado uma criteriosa análise com o objetivo 

de incrementar e melhorar o projeto diariamente. 

 

5. Desenvolvimento 

 Promover melhorias e desenvolver novas metodologias e ferramentas 

voltadas a melhoria da educação no Brasil, tornou-se uma das principais maneiras 

para a promoção do desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 Educar a população significa promover um crescimento socioeconômico, 

pautado em desenvolvimento sustentável, permitindo que os cidadãos tenham 

capacidade de adquirir novas habilidades, valores, novas oportunidades de emprego 

e capacitando-os a participarem do processo democrático de uma maneira mais 

justa e consciente.  



 Apesar da educação ser um direito garantido na Constituição Federal, 

muitas pessoas não possuem acesso, seja por motivo financeiro, falta de tempo 

(devido a jornada de trabalho) ou por não existirem locais próximos as suas 

residências ou empregos, permitindo dessa maneira que a pessoas concluam os 

seus estudos ou voltem a estudar. Diante desse cenário e baseado no artigo 206 da 

Constituição Federal, este projeto de pesquisa pretendeu desenvolver a proposta de 

uma ferramenta para ser utilizada com o objetivo de auxiliar e complementar o 

aprendizado de matemática no Brasil. 

Após a análise do contexto social e da importância da educação, esta 

pesquisa não propôs analisar dados de plataformas educacionais existentes, mas 

criar uma nova plataforma (Calcule Mais) e a partir da mesma, realizar toda a 

investigação científica possível, com o objetivo de analisar o grau de impacto de 

iniciativas educacionais que utilizam plataformas de ensino a distância e são 

fornecidas gratuitamente a população, mas principalmente fomentar novos estudos 

sobre os impactos gerados na educação como um todo. 

O desenvolvimento do processo de criação dos objetos educacionais e a 

disponibilização dos mesmos estão descritas no item 4, desta pesquisa e a análise 

dos resultados obtidos são disponibilizados no item que segue. 

 

6. Resultados 

 6.1 Resultados Gerais 

• Produção de 899 vídeo aulas. 

• Desenvolvimento do site Calcule Mais (http://www.calculemais.com.br) 

• Desenvolvimento de uma plataforma com 800 exercícios resolvidos através 

de vídeos. 

• As aulas são assistidas em 132 países. 

• As aulas são assistidas em 1.439 cidades no Brasil e no mundo. 

• Conteúdo aborda temas do ensino fundamental, médio, superior, além de 

aulas preparatórias para concursos públicos, vestibulares e Enem. 

 
 
 
 
 

 



Período 01/01/2013 01/08/2013 

N°.vídeo aulas 700 899 

Visualizações 426.565 1.488.961 

Comentários 1.300 3.954 

Inscrições 1.306 6.473 

Tabela 1: Evolução do Calcule Mais 
 
 
 
 

Período de 01/01/2013 até 01/08/2013 

N°.vídeo aulas + 28,43% 

Visualizações + 249,05% 

Comentários +204,15% 

Inscrições +395,64% 

Tabela 2: Evolução do Calcule Mais em % 

 

 

 6.2 Resultados Técnicos  

 

• Mobilidade: O Calcule Mais pode ser acessado através de qualquer 

dispositivo que possua acesso a internet como: smartphones, tablets, 

notebooks e desktops. 

• Flexibilidade: O usuário pode assistir as aulas quantas vezes quiser, em 

qualquer horário. 

• Acessibilidade: Todo conteúdo é gratuito. 

 

6.3 Reconhecimento 

• O MEC pediu autorização para incluir as vídeo aulas do Calcule Mais no 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e no Portal do 

Professor. 

• O Calcule Mais é indicado pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo. 

• O Calcule Mais foi citado como exemplo, como uma plataforma emergente de 

vídeo aulas de matemática no livro Educ@r - A (r)evolução digital na 

educação da Ph.D Martha Gabriel - única brasileira na lista da Best Online 

Universities 2012 (posição 35) que aponta os cem professores mais experts 

em tecnologia do mundo. 



• Foram realizadas quatorze reportagem, dentre elas na Rádio Globo e na 

primeira página do site Uol Educação. Todas as reportagens estão 

disponíveis em: http://calculemais.com.br/midia 

 

7. Considerações Finais 

 

 Após a análise de todos os dados, pode-se concluir que a plataforma de vídeo 

aulas de matemática Calcule Mais, superou as expectativas iniciais, provando que o 

universo de aulas on-line e o ensino a distância possuem um potencial de 

crescimento difícil de ser mensurado a apresenta-se como um mercado promissor. 

 As aulas do Calcule Mais foram utilizadas por milhares de pessoas e todos os 

e-mails, comentários e mensagens recebidas foram para agradecer a iniciativa e 

para contar o quanto elas estavam sendo ajudadas pelo Calcule Mais. Devo citar 

que na maioria dos comentários, as pessoas agradeciam por terem a oportunidade 

de estudar através do site, já que não possuíam condições financeiras para pagarem 

seus estudos.  

 Esta pesquisa encerra-se, mas devido ao impacto social da plataforma 

Calcule Mais, ela continuará sendo desenvolvida acrescentando-se novas aulas e 

novas ferramentas que permitam que usuário aprenda cada vez mais. Segue o 

comentário de uma das usuárias do site: 

 

"Vandeir parabéns, eu passei em um concurso por sua causa. Não sabia nada, 

aprendi muito com suas aulas e recomendei seu site a muitos amigos. Se não fosse 

você, não teria passado. Obrigado" 

Fernanda Iran 
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